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                ਯੂਕੇ ਵ ਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ ਾਗਤ ਹੈ 

 

                   ਯੂਕੇ ਵ ਿੱਚ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ 

(*ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ = ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਕਕਰਆ) 

ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਚਾਹ ੂੰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ ਰੱਕਿਅਤ, ਕਸਹਤਮੂੰਦ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਭਕ ੱਿ ਦੇ ਮੌਕਕਆਾਂ ਨਾਲ ਿ ਸ਼ 

ਰਕਹਣ. ਪਰ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਨ ੇਂ ਦੇਸ਼ ਕ ੱਚ ਬਹ ਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਚ ਣੌਤੀਆਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 
ਕ ੱਥੇ  ਿੱਰੇ ਕਾਨ ੂੰ ਨ,  ੱਿਰੇ ਕਸਸਟਮ,  ੱਿਰੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਇਕੱ  ਿੱਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ. 
ਇਹ ਪਰਚਾ ਯ ਕੇ ਕ ੱਚ ਬੱਚੇ ਪਦੈਾ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਮਹੱਤ ਪ ਰਣ  ਾਣਕਾਰੀ ਕਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸਕੱਿਆ 
ਪਰਣਾਲੀ  ੱਲ  ਿੇਦਾ ਹੈ, ਤ ਹਾਡੇ ਬਚੱੇ ਦੀ ਕਸਿਲਾਈ ਅਤ ੇਭਕ ੱਿ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ. 
ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਕਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਨ ਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕ ਝ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨਾਾਂ ਨ ੂੰ   ੇਿਦਾ ਹੈ,   ੋਮਾਕਪਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣ ੇਬੱਕਚਆਾਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦ ੇਗ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾ ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਇਹ  ਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਚ ਕਣਆ ਕਗਆ ਸੀ ਕ ਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਿ ਦ ਯ ਕੇ ਕ ਚੱ ਪਨਾਹ ਮੂੰਗੀ 
ਸੀ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਇਛੱਾ ਕਕ ਉਹ  ਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਕ  ਦੋਂ ਉਹ ਪਕਹਲੀ  ਾਰ ਪਹ ੂੰਚੇ ਸਨ. ਇਸ ਨ ੂੰ   ਲਦੀ  ਾਣਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
 ਾਲੀਆਾਂ ਮ ਸ਼ਕਲਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਕੋਣ ਕ ਚੱ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕਉਾਂਕਕ   ੋਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਕ ਚੱ ਇੱਥੇ ਮ ਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਸਕੂਲ ਜਾ ਵਿਹਾ ਹੈ 

ਯ ਕੇ ਦ ੇਕਾਨ ੂੰ ਨ ਤਕਹਤ ਬਕੱਚਆਾਂ ਦੀ ੫ ਅਤੇ ੧੬ ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦ ੇਕ ਚਕਾਰ ਪ ਰਨ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੱਕਿਆ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 
ਅਤੇ ੧੬ ਅਤੇ ੧੮ ਸਾਲ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਬਕੱਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਕਸੇ 
ਕਕਸਮ ਦੀ ਕਸੱਕਿਆ  ਾਾਂ ਕਸਿਲਾਈ ਦ ੇਰ ਪ ਕ ਚੱ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ. ਮਾਕਪਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਤਰੌ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ ਕਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਬਚੱਾ ਸਕ ਲ  ਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਈੋ 
ਕ ਕਲਪ ਨਹੀ ਾਂ ਹ.ੈ ਸਕ ਲ ਗ ੂੰਮ  ਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਕਈੋ 
ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਕਪਛੇੱ  ਾ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਬਚੱੇ ਨ ੂੰ  
ਘਰ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈੋ ਉਕਚਤ ਕਾਰਨ ਨਾ 
ਹੋ ੇ, ਅਤੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ ਕਰ ਕਦੱਤਾ ਹ ੋੇ. ਮਾਕਪਆਾਂ ਨ ੂੰ    ਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ  ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਾਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦ ੇ
ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਨਾਲ  ਾਰੀ ਕੀਤਾ  ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਕ ਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਹ ੈਕਕ ਤ ਸੀ ਾਂ ੦੮.੩੦ ਤਕ ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰੋ ਕਕ   ੇਤ ਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਤੇ  ਧੇਰੇ 
 ਾਣਕਾਰੀ https://www.gov.uk/browse/childcareparenting/schools-education 

ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਿੀਿਕ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ (‘ਸੁਿਿੱਵਿਆ) 

ਯ ਕੇ ਕ ਚੱ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰਦਗੀ ਕ ੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਕਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਭ ਕਮਕਾ ਤ ਹਾਡੇ ਗਰਕਹ ਦਸੇ਼ ਨਾਲੋਂ  ਕਬਲਕ ਲ  ੱਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਬਹ ਤ ਸਾਰੇ 
ਲੋਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਜ਼ੂੰਦਗੀ ਕ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਧੇਰੇ ਦਿਲਅੂੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਕ ਚ  ਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਪਾਉਾਂਦੇ ਹਨ  ਦੋਂ ਉਹ ਕ ਸ਼ ਾਸ 
ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਦਾ  ੋਿਮ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਕਜ਼ੂੰਮ ੇਾਰ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਬੱਕਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸ ਰੱਕਿਅਤ ਅਤੇ ਚੂੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਦਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ  ੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿੇਤਰ ਕ ਚੱ 
ਬੱਕਚਆਾਂ ਦੀ ਸ ੱਰਕਿਆ ਨ ੂੰ  ਸ ਰਕੱਿਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ. ਕਸਹਤ ਮ ਲਾਜ਼ਮ, ਅਕਧਆਪਕ, ਸਮਾ  ਸ ੇਕ, ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪ ਕਲਸ 
ਸਾਰੇ  ੋਿਮ ਕ ਚ ਮੂੰਨੇ ਬਕੱਚਆਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਕ ਚ ਭ ਕਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਬਕੱਚਆਾਂ ਨਾਲ 
ਬਦਸਲ ਕੀ  ਾਾਂ ਅਣਗਕਹਲੀ ਦ ੇਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਲਈ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕ  ੇਂ ਕਕ ਅਣ ਾਣ ਸਟੱਾਾਂ, ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਪਰਸੇ਼ਾਨੀ, ਅਸ਼ ਧੱ  ਾਾਂ ਭ ੱਿੇ 
ਰਕਹਣਾ  ਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤ ੇਕਬਨਾਾਂ ਕਕਸੇ ਕਨਗਰਾਨੀ ਦ ੇਛੱਡ ਕਦਤੱੇ  ਾਾਂਦੇ ਹਨ.   ੇਸਕ ਲ,  ਾਾਂ ਕਸਹਤ ਮ ਲਾਕਾਤ ਕਰਨ  ਾਲਾ,  ਾਾਂ  ਨਤਾ ਦੇ 
ਮੈਂਬਰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ ਰੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪ ਕਲਸ  ਾਾਂ ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕਰਾਾਂ ਦੀ ਤੂੰਦਰ ਸਤੀ ਬਾਰ ੇਕਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਬਾਰ ੇਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 
ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਨ੍ਾਾਂ ਕਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਕਪਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਮਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕ ਚਾਰ  ਟਾਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕਕ  ੇ  ਾਰੀ ਿਤਰੇ ਨ ੂੰ  
ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ. ਪਰ   ੇ 

 ਉਹ ਮੂੰਨਦੇ ਹਨ ਕਕ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਅ ੇ  ੀ ਨ ਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ  ੋਿਮ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਕ ਬਚੱੇ ਨ ੂੰ  ਪਕਰ ਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕਦੱਤਾ 
 ਾ ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦਿੇਭਾਲ ਕ ਚ ਰੱਕਿਆ  ਾ ੇ. 

ਇਸ ਲਈ ਬੱਕਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰਕ  ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਕਹਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯ ਕੇ ਦਾ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਪਰਭਾਕ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਾਕਪਆਾਂ 
ਦ ਆਰਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਕੂੰਨੀ ਕ  ਕਧਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ  ਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਕ ੇਂ ਅਨ ਸ਼ਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ. 

ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੀ ਵਨਗਿਾਨੀ 

  ੇਕਈੋ ਮਾਤਾ-ਕਪਤਾ ਕਕਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਕ ਚੱ ਅਸਫਲ ਰਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ 
ਕਕ ਇਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਦੇ  ਿੋਮ ਕ ੱਚ ਪਾਉਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਪਰ ਾਹੀ ਮੂੰਕਨਆ 
 ਾ ੇਗਾ. ਉਦਾਹਰਣ ਦ ੇਲਈ, ਇਕੱ ਗੈਰ-ਕਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਨ ਕਸਾਨ 
ਹੋਣ ਦਾ  ੋਿਮ ਹੈ  ਕੇਰ ਉਹ ਖ਼ਤਰ ੇਨ ੂੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਤਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ  ਾਣਦੇ ਕਕ ਇਸ 
ਤੋਂ ਕਕ ੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ  ਾਾਂ ਐਮਰ ੈਂਸੀ ਕ ਚੱ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਦਸ਼ਾ ਕਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ 
ਕ ਚ ਕਕਹਾ ਕਗਆ ਹੈ ਕਕ ਬਕੱਚਆਾਂ ਅਤ ੇਬਹ ਤ ਛੋਟੇ ਬਕੱਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦੇ  ੀ ਇਕੱਲੇ 
ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਕ ੧੫ ਕਮੂੰਟਾਾਂ ਲਈ.੧੨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦ ੇ
ਬੱਚੇ ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਕਸਆਣੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ  ੋ ਇਕੱਲੇ ਰਕਹ  ਾਾਂਦੇ ਹਨ,  ਾਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਕਚਆਾਂ ਦੀ 
ਦੇਿਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,  ਾਾਂ ਬਾਲਗ ਕਨਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਕਬਨਾਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਪਕਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ. ੧੬ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਕਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀ ਾਂ 
ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਇੱਕ ਸਹੀ ਉਮਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਦੂੰਦਾ  ਦੋਂ ਇਕੱ ਬਚੱਾ ਹ ੂੰਦਾ ਹ 
ਸ ਰੱਕਿਅਤ ਗ ਨਾਲ ਇਕਲੇੱ ਰਕਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਕਉਾਂਕਕ ਇਹ ਮੂੰਨਦਾ ਹੈ ਕਕ ਬਚੱੇ 
 ੱਿੋ  ੱਿਰੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਪਕਰਪੱਕ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਮਾਕਪਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਚੱੇ 
ਦੀ ਪਕਰਪਕੱਤਾ ਤੇ ਕ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ੋਿਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕ  ੇਂ ਕਕ ਕਤੱਿੀ ਚਾਕ   ਾਾਂ ਇਕੱ ਿ ੱਲੀ ਕ ੂੰਡੋ ਕ ਸ 
ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਕਰਨਾ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਐਮਰ ੈਂਸੀ ਕ ੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਾਣਦਾ ਹੈ. 

ਛੋਟੇ ਬਕੱਚਆਾਂ ਦੀ  ੀ ਬਾਹਰ ਿੇਡਣ  ੇਲੇ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ  ਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ ਕ  ੇਂ ਕਕ ਪਾਰਕ ਕ ਚ. ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕ ਲ ਮਾਕਪਆਾਂ ਤੋਂ 

ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕ ਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕਤੱਰ 
ਕਰਨ. ਹਰ ਸਕ ਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹੇਗੀ  ਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਇਕਸਾਰ 
ਰਕਹਣਾ ਸ ਰਕੱਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਸ ਕਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਏਗੀ  ੇ 
ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣ ੇਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਸ ੇਹੋਰ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਕਉਾਂਕਕ ਸਕ ਲ 
ਕਦੇ  ੀ ਕਕਸੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਕਕਸੇ ਅ ਨਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀ ਾਂ  ਾਣ ਕਦੂੰਦੇ.. 

ਇਹ ਸਭ ਤ ਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕ ੱਚ ਸ ੀਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ  ੱਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਕ ੱਥੇ ਬੱਕਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  
ਇੱਕ  ੱਡੀ ਉਮਰ ਕ ੱਚ ਕਜ਼ੂੰਮੇ ਾਰੀ ਕਦਤੱੀ  ਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਯ ਕੇ ਕ ਚ  ਿੱੋ  ੱਿਰੇ ਤਰੀਕੇ 
ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਣਾ ਬਹ ਤ ਮਹਤੱ ਪ ਰਨ ਹ.ੈ 

 

ਤੇ  ਧੇਰੇ  ਾਣਕਾਰੀ https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/ 

  

ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਾੜਨਾ 

ਕ  ੇਂ ਕਕ ਦ ਨੀਆ ਦ ੇਬਹ ਤ ਸਾਰੇ ਦਸੇ਼ਾਾਂ ਕ ਚੱ, ਬਕੱਚਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ 
ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ  ਰਤਣ ਦ ੇਰ ਈੱਏ, ਕ  ੇਂ ਕਕ ਸਮੈਕਕੂੰਗ, ਯ ਕੇ ਕ ਚੱ 
ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ. ਇਹ ਹ ਣ ਬਦਸਲ ਕੀ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ   ੋਂ  ਕੇਿਆ 
 ਾਾਂਦਾ ਹੈ . ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਿਾ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਮਾਵਪਆਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਬਿੱਵਚਆਂ 
ਨੂੂੰ  ਅਨੁਸ਼ਾਵਸਤ ਕਿਨ ਲਈ ਵਕਸ ੇ ੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਸਿੀਿਕ ਸਜਾ ਦੀ 
 ਿਤੋਂ ਨਹੀ ਂਕਿਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ  ਿਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀ ਂਦੇਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ. 

ਸਜ਼ਾ ਦ ੇਕਕਸੇ  ੀ ਰ ਪ ਕ ਚ ਬਚੱੇ ਨ ੂੰ  ਕਦੇ  ੀ ਸ ੋਸ਼, ਜ਼ਿਮ, ਕਟੌਤੀ, ਚਮੜੀ 
ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ  ਾਾਂ ਿ ਰਕਣਾ ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. 
ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੂੰ  ਕਕਸੇ  ੀ ਕਰਪੋਰਟ ਨ ੂੰ  ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਕ ਹੜੀ ਇਸ ਨ ੂੰ   

https://www.gov.uk/browse/childcareparenting/
https://www.gov.uk/browse/childcare-parenting/schools-education
https://www.gov.uk/browse/childcareparenting/
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/
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ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਕਨਾਚ ਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਰਾਪਤ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ.   ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕ ਸ਼ ਾਸ ਹੈ ਕਕ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਹੋਰ 
ਦ ਰਕ  ਹਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇਿਭਾਲ ਕ ਚ. ਇਹ ਿਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 
ਸੂੰਭਾ ਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ  ੇ ਕਕਸੇ ਲਾਗ  ਕਰਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਚ ਸਣ ਲਈ ਕੀਤੀ  ਾਾਂਦੀ ਹੈ, 
ਕ  ੇਂ ਕਕ ਇੱਕ ਚਮਚਾ, ਬੈਲਟ  ਾਾਂ   ੱਤੀ 

ਇਸ ਲਈ  ੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕ  ਹਾਰ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ  ਰਤੋਂ 
'ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਮਾਕਪਆਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਕਲਪਕ ਤਰੀਕਕਆਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਮਝਣ ਅਤ ੇਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌ  ਦ ਹੈ ਹ ਣ ਤ ਸੀ ਾਂ ਇੱਥੇ ਯ ਕੇ ਕ ਚ ਹੋ. ਤ ਸੀ ਾਂ 
ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਾਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮ lyਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਦੇ ਹ ਾਲੇ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਤਰੀਕਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ  ੋ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਾਂ 
ਕਸੱਿਣ ਅਤ ੇਇਨਾਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਮਾਕਪਆਾਂ ਲਈ  ਰਕਸ਼ਾਪਾਾਂ ਚਲਾਉਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ
ਉਹ ਤਰੀਕਕਆਾਂ ਦਾ ਅਕਭਆਸ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ  ੀ ਆ ਸਕਦੇ 
ਹਨ.  

ਤੇ ਹੋਰ  ਾਣਕਾਰੀ  ੇਿੋ https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-
child-protection/early-help-early-intervention  
https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/
positive-discipline/ 

 
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕ ਨ੍ਾਾਂ ਬੱਕਚਆਾਂ ਨੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਅਨ ਭ  
ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕ  ੇਂ ਕਕ ਯ ੱਧ ਅਤ ੇਆਪਣਾ ਘਰ ਗ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ 
ਪਰਭਾਕ ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਅਕ ਹਾ ਕ  ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ੋ ਮਾਕਪਆਾਂ ਲਈ ਿਾਸ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ ਸ਼ਕਲ ਅਤ ੇਚ ਣੌਤੀਪ ਰਨ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ. ਬਾਲਗ ਡਰ ਅਤ ੇਘਾਟੇ ਤੋਂ  ੀ ਪਰਭਾਕ ਤ 
ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਣਾਅ ਅਤ ੇਕਚੂੰਤਤ ਹੋ  ਾਣਗੇ  ਦੋਂ ਕਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਕਸ-
ਲਮ ਦਾਅ ੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਕਗਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਮਾਪੇ ਘਰ ਕ ੱਚ ੨੪/੭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 
ਇਹ ਸਭ ਘਰ ਕ ੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਪਰਤੀ 
ਪਰਤੀਕਕਰਆ ਕਰਨ ਕ ੱਚ ਅਤ ੇਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਕਜ਼ਆਦਾ ਗ ੱਸੇ ਕ ੱਚ  ਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਦ ਸਰੇ  ੋ ਤ ਹਾਡੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕ ਚੋਂ ਲੂੰ ਘੇ ਹਨ ਸਥਾਨਕ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟ ਰਕਸ ਅਤ ੇ
ਗਤੀਕ ਧੀਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਸਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ  ੋ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ  ਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਆਪਣੀ ਕਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕ ਚ ਤ ਹਾਡੀ 
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤ ਸੀ ਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਬਾਰੇ  ਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਾਉਕਸੂੰਗ ਪਰਦਾਤਾ ਦ ਆਰਾ ਕਦੱਤ ੇਗਏ ਸਥਾਨਕ  ੈਲਕਮ ਪੈਕ ਅਤ ੇਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰਕਸ਼ਪ ਦੀ 
 ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਾਂ ਤੋਂ ਕਚੂੰਤਤ ਮਾਪੇ ਗ ਪਤ, ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਯੂੰਗ ਮਾਈ ਾਂਡਜ਼ ਮ ਫਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਦੇਿੋ 

https://youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/    

 
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ  ਿਕਿਾ ਂਨਾਲ ਸਬੂੰਧ ਬਣਾਉਣਾ 

ਦ ਰਕ  ਹਾਰ ਅਤੇ ਅਣਗਕਹਲੀ ਦੇ ਸੂੰਕੇਤਾਾਂ ਲਈ ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਬੱਕਚਆਾਂ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਕਧਆਪਕਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੇਂਦਰੀ ਕੂੰਕਪ ਕੂੰਕਪਟਰ  ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੋਈ 
ਕਚੂੰਤਾ ਦਰ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ. ਸਕ ਲ ਕਈ  ਾਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਣ  ਾਲੀਆਾਂ ਕਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰ  ਟਾਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮਾਕਪਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਕ ਕੀ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ.  ੇ ਮਾਪੇ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ  ਾਾਂ ਯ ਕੇ ਕ ੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਾਰੇ ਅਣ ਾਣ ਹਨ, ਸਕ ਲ ਅਰਲੀ ਹੈਲਪ 
ਟੀਮ ਦ ਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ  ੋ ‘ਪਕਰ ਾਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋ ਨਾ ਬਣਾਏਗੀ. ਪਰ  ੇ ਮਾਪੇ ਸਕ ਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ  ਾਾਂ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਾਂ ਸਕ ਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕਰ ਨ ੂੰ  ਹ ਾਲਾ ਦੇ ੇਗਾ. 

 

ਕ ਝ ਮ ੱਦੇ ਸਕ ਲ ਤੋਂ ਕਕਸੇ ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕਰ ਨ ੂੰ  ਆਟੋਮੈਕਟਕ ਰੈਫਰਲ ਦੇਣਗੇ. ਇਹ ਬੱਕਚਆਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲ ਕੀ ਬਾਰੇ ਕਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਹਨ.  ੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਕਹੂੰਦਾ ਹੈ ਕਕ "ਮੇਰੀ 
ਮਾਾਂ ਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਮਾਕਰਆ"  ਾਾਂ "ਉਸਨੇ ਮੈਨ ੂੰ  ਚਮਚਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਦੱਤੀ"  ਾਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ  ਾਾਂ ਕਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕ ਸਦੀ ਕੋਈ ਉਕਚਤ ਕ ਆਕਿਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਕ ਲ ਦਾ 
ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਇਸਨ ੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕਰ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਕਰੇ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਕ ਮਾਕਪਆਾਂ ਲਈ ੦੮.੩੦ ਤੱਕ ਸਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਬ ਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਕਸੇ ਸੱਟ  ਾਾਂ 
ਕਨਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤ ੇਦੱਸਣਾ ਕਕ ਇਹ ਕਕ ੇਂ ਹੋਇਆ. ਸੀਮਤ ਅੂੰਗਰੇਜ਼ੀ  ਾਲੇ ਮਾਕਪਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਦੇਸ਼ ਕ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

 

The Social Worker will contact the parents to explore the concerns and develop a plan of action to 

improve the care of the child if needed. It can be alarming, but the best reaction is to listen to the 

Social Worker’s concerns, be willing to discuss them to uncover any issues that may be  

ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕਰ ਕਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਕਪਆਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਨ ੂੰ  ਕਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ  

ਯੋ ਨਾ ਬਣਾਏਗਾ. ਇਹ ਕਚੂੰਤਾ ਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ  ਧੀਆ ਪਰਤੀਕਰਮ ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕਰ ਦੀਆਾਂ ਕਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਣਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਕਕਸੇ  ੀ ਮ ੱਦੇ ਨ ੂੰ  

ਉ ਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਕ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਆਰ ਰਹ ੋ ੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ ਰੱਕਿਆ ਨ ੂੰ  ਿਤਰੇ ਕ ੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਪਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿ ੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਮਾਕਪਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗ ਨ ੂੰ  ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਚ ਣੌਤੀ ਦਾ ਮ ਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 

ਕ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਕਪਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ  ੋਕੜਆ  ਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ  ੇ ਮਾਪੇ ਚ ੱਪ ਰਕਹੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ ਰੱਕਿਆ ਦੀ 

ਕਡ ਕਡਕਲ ਰਟੀ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ,  ੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਤ ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਕ ਬੱਚਾ ਨ ਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸ ਰੱਕਿਅਤ ਹੈ.  ੇ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਾਂ 

ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ  ੋਿਮਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਤਮ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪਕਰ ਾਰ ਕ ੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਸੂੰਭਾ ਨਾ ਹੈ. ਕੋਈ  ੀ ਇਹ ਕਬਲਕ ਲ 

ਨਹੀ ਾਂ ਚਾਹ ੂੰਦਾ ਹੈ.  ੋ  ੀ ਕਚੂੰਤਾ ਹੋ ,ੇ ਦਿਲਅੂੰਦਾਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ  ਧਦੀ ਰਹੇਗੀ  ੇ ਮਾਪੇ ਕ ਚਾਰ  ਟਾਾਂਦਰੇ ਕ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੂੰਦੇ  ਾਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ  

ਸ ੀਕਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ  ਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਗ ਨ ੂੰ  ਨਹੀ ਾਂ ਬਦਲਦੇ..  
ਘਿ ਵ ਿੱਚ ਮਾਵਪਆਂ ਦੇ ਵ ਚਕਾਿ ਸੂੰਬੂੰਧ 

ਬੱਚੇ ਗੂੰਭੀਰ ਅਤ ੇਲੂੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਨ ਕਸਾਨ ਸਕਹ ਸਕਦੇ ਹਨ  ੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਕਪਆਾਂ ਦਰਕਮਆਨ ਕਹੂੰਸਾ  ਾਾਂ ਹੋਰ ਦ ਰ ਰਤੋਂ  ੇਿਦੇ  ਾਾਂ ਸ ਣਦੇ 
ਹਨ, ਭਾ ੇਂ ਬੱਚਾ ਿ ਦ ਇਸ ਦ ਰਕ ਹਾਰ ਦਾ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ. ਸਬ ਤ ਦਰਸਾਉਾਂਦੇ ਹਨ ਕਕ ਘਰੇਲ  ਦ ਰਕ  ਹਾਰ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ  ੀ ਨ ਨ ੂੰ  ਪਰਭਾ ਤ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ  ੇ ਬਹ ਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕ ੱਚ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ  ਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਕ ਲ ਕ ਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰਤ ਅਤ ੇਤਰੱਕੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  
ਪਰਭਾ ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਦਾਸੀ ਅਤ ੇਿਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਾਂ ਕਬਮਾਰੀਆਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਧੇਰੇ ਹਮਲਾ ਰ  ਾਾਂ  ਾਪਸ ਕੀਤ ੇਕ  ਹਾਰ. 
ਬਾਲਗਾਾਂ   ੋਂ  ੀ ਕਹੂੰਸਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪਰਭਾਕ ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾ ਨਾ  ਧੇਰੇ ਹ ੂੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਤ ੇਪੀੜਤ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਘਰੇਲ  ਦ ਰਕ  ਹਾਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਕ ਰ ੱਧ ਹੈ.  ੇ 
ਪ ਕਲਸ  ਾਾਂ ਸੋਸ਼ਲ  ਰਕਰ ਘਰੇਲ  ਬਦਸਲ ਕੀ ਦੀਆਾਂ ਕਰਪੋਰਟਾਾਂ ਦੀ  ਾਾਂਚ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ ਕਕ ਬੱਚਾ ਉਥੇ ਰਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ ਬੱਚੇ 

ਨ ੂੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ  ੋਿਮ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਾਂ-ਕਪਓ ਕ ਚੋਂ ਕਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ,  ਾਾਂ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਸਥਾਨਕ ਕਾਉਾਂਸਲ ਦੇਿਭਾਲ ਕ ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

ਿਤ ਦੀ ਸੁੂੰਨਤ 

ਯ ਕੇ ਕ ੱਚ ਫੇ-ਮਰਦ  ਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਣਾਲੀ (ਐਫ ੀਐਮ)   ੋਂ  ਾਣੀ  ਾਾਂਦੀ ਰਤ ਸ ੂੰਨਤ ਦਾ 
ਪਰਬੂੰਧ, ਪਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਹਾਇਤਾ  ਾਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੈ. ਇਹ ਬੱਕਚਆਾਂ ਨਾਲ 
ਬਦਸਲ ਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰ ਪ ਮੂੰਕਨਆ  ਾਾਂਦਾ ਹੈ ਕਕਉਾਂਕਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਲੂੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ 
ਅਤੇ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੂੰਚਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ. ਜ਼ ਰਮਾਨਾ ੧੪ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ. 

 

ਬਿੱਚ ੇਅਤੇ ਕਾਿਾਂ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਕਸਹਤ ਦੀ ਰੱਕਿਆ ਲਈ,  ੇ ਕਾਰ ਕ ਚ ੧੮ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ  ੇਤਾਾਂ 
ਤੂੰਬਾਕ ਨੋਸ਼ੀ  ਾਾਂ ਤਮਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੈ. ਬੱਚੇ ਅਤ ੇ੧੨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 
ਬੱਕਚਆਾਂ  ਾਾਂ ੧੨੫ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੂੰਬ ੇਬੱਕਚਆਾਂ ਦੀ ਉਕਚਤ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
ਅਪ ਾਦ ਕਸਰਫ ਇੱਕ ਐਮਰ ੈਂਸੀ ਕ ੱਚ ਕੀਤ ੇ ਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਥੋੜੀ ਦ ਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ 
ਯਾਤਰਾ  ਾਾਂ  ੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈ ਰ ਬੱਕਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੀਟਾਾਂ ਪਰਦਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ. 

https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/early-help-early-intervention
https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/early-help-early-intervention
https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/positive-discipline/
https://www.familylives.org.uk/advice/primary/behaviour/positive-discipline/
https://youngminds.org.uk/find-help/for-parents/parents-helpline/
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ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚੇ ਨੂੂੰ  ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦੇ ਅੂੰਦਿ ਬਣੇ ਿਵਹਣ ਵ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਮਾਪੇ ਇਹ ਸ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ  ਾਣਦਾ ਹੈ ਕਕ ਯ ਕੇ ਦਾ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਕਕ ੇਂ  ੱਿਰਾ ਹ.ੈ ਉਨਾ੍ਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੱਸੋ ਕਕ ੧੮ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟੱ ਉਮਰ 
ਦ ੇਕ ਅਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ  ਾਾਂ ਕਸਗਰੇਟ ਿਰੀਦਣਾ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹ.ੈ ਅਤੇ ਕਕਸੇ  ੀ 
ਬਾਲਗ ਲਈ ਇਹ ਿਰੀਦਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੈ. ਗੈਰ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ 
 ਰਤੋਂ, ਰਿੱਣ  ਾਾਂ  ੇਚਣ  ਾਲੇ ਕਕਸੇ  ੀ ਕ ਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਕਗਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ  ਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ 
ਸਮੇਤ   ੇਕਈੋ ਕ ਅਕਤੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਈੋ  ੀ ਡਰਗੱ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹੂੰਦਾ ਹੈ. 
ਕਕਸੇ  ੀ ਮਰਦ  ਾਾਂ ,ਰਤ ਨਾਲ ਸਕੈਸ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਹੈ, ਕ ਸਦੀ ਉਮਰ ੧੬ 
ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾ ੇਂ ਉਹ ਕਤਆਰ ਹਨ. ੧੬ ਸਾਲ ਤੋਂ  ੱਧ ਉਮਰ ਦ ੇਕਕਸੇ  ੀ 
ਕ ਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਕੈਸ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਇਹ 
ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ  ਾਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ ਕ ਸ ਲਈ ੧੫ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
ਨੌ  ਾਨ ਕ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਦੋਂ ਉਹ ੧੬ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਕਪਆਾਂ 
ਦੀ ਸਕਹਮਤੀ ਹ,ੈ ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ੧੮ 'ਤ.ੇ. 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਚ ੇਨੂੂੰ  ਧਿੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਨਫ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸਾਈਬਿ ਦੀ ਦਿੁ ਿਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ 

ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਸਕ ਲ ਕ ਚ ਦ ਸਰੇ ਬਕੱਚਆਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕਈੋ ਕਚੂੰਤਾ ਸਾਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰੋ.   ੇਕਈੋ ਹੋਰ 
ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰੀਰਕ  ਾਾਂ ਭਾ ਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੇਸ ਪਹ ੂੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ ' ਧਕੱੇਸ਼ਾਹੀ 'ਕਕਹਾ  ਾਾਂਦਾ 
ਹੈ.   ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੀ  ਾਤੀ  ਾਾਂ ਧਰਮ ਦ ੇਕਾਰਨ ਕਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ  ਾ ਕਰਹਾ 
ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  "ਨਫ਼ਰਤ" ਕਕਹਾ  ਾਾਂਦਾ ਹ.ੈ ਦੋ ੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੂੰਦਰ ਸਤੀ ਨ ੂੰ  ਬਹ ਤ 
ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ੂੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ. ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਦ ਸਰੇ ਬਚੱੇ  ਾਾਂ 
ਉਸਦੇ ਮਾਕਪਆਾਂ ਕਲੋ  ਾ ਕ ੇਇਸ ਨਾਲ ਿ ਦ ਨਕ ਠੱਣ ਦੀ ਕਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ। ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ 
 ਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਕਕ ਸਕ ਲ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚ ਕੱ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਸਕ ਲ ਦੀ ਇਕੱ ਕ  ਹਾਰ ਨੀਤੀ, 
ਅਤੇ ਤ ਹਾਡੇ ਬਚੱੇ ਦੀ ਦਿੇਭਾਲ ਦੀ ਕਡ aਟੀ ਹੋ ਗੇੀ.   ੇਦ ਰਕ ਹਾਰ ਦ ਬਾਰਾ ਹ ੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਕ ਲ ਦ ੇਸਾਲ ਦ ੇਮ ਿੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ. ਤ ਸੀ ਾਂ ਪ ਕਲਸ ਨਾਲ 
 ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਹੂੰਸਾ, ਚੋਰੀ, ਡਰਾਉਣੀ ਧਮਕੀ, ਪਰਸੇ਼ਾਨੀ ਅਤੇ 

ਨਫ਼ਰਤ ਦ ੇ  ਰਮਾਾਂ  ਰਗੀਆਾਂ  ਧੇਰੇ 
ਗੂੰਭੀਰ ਦ ਰ ਰਤੋਂ ਲਈ. ਇਸ ਬਾਰੇ 
 ਧੇਰੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਕ ਮਾਪੇ 
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਧਕੱੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕਕ ੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਦੇਿੋ  https://www.bullying.co.uk/bullying-at-school/advice-on-contacting-your

-child-s-school-about-bullying/  

ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕ ਚੱ ਹੀ onlineਨਲਾਈਨ  ਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਲਦੀ ਆਪਣ ੇਸਮਾਰਟਫੋਨ  ਾਾਂ ਹੋਰ 

ਕਡ ੀਟਲ ਕਡ ਾਈਸਾਾਂ ਦ ਆਰਾ  ੈੱਬ ਅਤੇ ਸਸੋ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦੀ ਪੜਚਲੋ ਕਰਨਾ ਕਸਿੱਦ ੇਹਨ. 

ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਧੱਕਸੇ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦ ਰ ਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਉਕਚਤ ਅਤੇ ਨ ਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮਗੱਰੀ ਤੱਕ 

ਪਹ ੂੰਚਣ ਦਾ  ਿੋਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਕਪਆਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਕਚੂੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 

ਕ ਸ਼ ਾਸ, ਸ -ੈਮਾਣ ਅਤੇ ਕਸਹਤ 'ਤੇ ਗੂੰਭੀਰ ਪਰਭਾ  ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦ ਬਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਬਚੱੇ ਨ ੂੰ  

ਤ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਕਰੋ. ਅਕ ਹੀਆਾਂ ਸੂੰਸਥਾ ਾਾਂ ਹਨ   ੋਮਾਕਪਆਾਂ 

ਨ ੂੰ  ਇਨ੍ਾਾਂ  ੋਿਮਾਾਂ ਦ ੇਪਰਬੂੰਧਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਾਾਂ ਦੀ ਕਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਹਾਰਕ ਸ ਝਾਅ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ   ੋਇਸ ਨ ੂੰ  ਦ ਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ  ਾ ਸਕੇ. ਦਿੇੋ https://www.bullying.co.uk/

cyberbullying/  

 

 

ਮਾਵਪਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਿ  

  ੇਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ ਰੱਕਿਆ ਬਾਰ ੇਕਚੂੰਤਾ ਾਾਂ ਦੀ  ਾਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ 
ਮਾਕਪਆਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਾਾਂ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਹਨ. ਪਸੇ਼ੇ ਰ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬਚੱੇ ਦੋ ਾਾਂ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨਗ.ੇ ਉਹ ਇਹ  ਾਨਣ ਦੀ ਕੋਕਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਕ ਬਚੱਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੂੰਦਾ 
ਹੈ, ਕਕਉਾਂਕਕ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਭਕ ਿੱ ਬਾਰੇ ਕਕਸੇ  ੀ ਸ ਰਕੱਿਆ ਫੈਸਲੇ ਕ ਚ ਸ ਣਨ ਦਾ 
ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ. ਮਾਕਪਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਕਧਕਾਰ ਹੈ ਕਕ ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਦਤੱੀ ਗਈ  ਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨ ੂੰ  ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ. ਕਸਰਫ ਦਸਤਾ ਜੇ਼ਾਾਂ ਤੇ 
ਦਸਤਿਤ ਕਰ ੋ ੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਕਸੇ ਨਤੀ ੇ ਨ ੂੰ  ਸਮਝਦੇ ਹੋ.  ੇ ਕਈੋ 
ਸ ਰੱਕਿਆ ਕਸੇ ਬਣਾਇਆ  ਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਾਪੇ ਫੈਮਲੀ ਲਾਅ  ਕੀਲ ਦ ਆਰਾ 

ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਨ ਮਾਇੂੰਦਗੀ ਦ ੇਹੱਕਦਾਰ ਹ ੂੰਦੇ 
ਹਨ. ਇਹ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋ ਨਾ ਦ ੇਤਕਹਤ ਮ ਫਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ   ੇਤ ਸੀ ਾਂ ਗਰਕਹ ਦਫਤਰ 
ਪਨਾਹ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਹੋ.ਸਸੋ਼ਲ  ਰਕਰ ਨ ੂੰ  ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ  ਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਤ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਸਟੀਜ਼ਨ ਐਡ ਾਈਸ ਕਬ ਰੋ ਤੋਂ ਮ ਫਤ, ਕਨਰਪਿੱ, ਸ ਤੂੰਤਰ ਅਤੇ 
ਗ ਪਤ  ਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ  ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹ.ੋ 

ਇਸ ਪਰਚੇ ਕ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮ ੱਕਦਆਾਂ 'ਤੇ ਪ ਰ ੇ ੇਰ ੇ ਉਤੱਰੀ 

ਪ ਰਬੀ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਾਲੀ  ੈਬਸਾਈਟ' ਤ ੇ'ਯ ਕੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ' 

ਈ-ਲਰਕਨੂੰ ਗ ਦੇ ਦ ਬਾਰਾ ਸਰਤੋ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ  ਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

https://www.nemp.org.uk/  
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